
Úvod !lánky Co doká"e úsm#v na tvá$i a rovná ch%ze?!

Co doká!e úsm"v na tvá#i a rovná ch$ze?!

Hodnocení u"ivatel%: 0 / 5 Hodno&te prosím Volby 5   Hodnotit

Tento !lánek je p"evzat v plném zn#ní z !asopisu MEDIUM, !íslo 3 z b"ezna 2003, ro!ník XIII s

laskav$m souhlasem redakce !asopisu MEDIUM. Uve"ej%ujeme ho pro lep&í sdílení informací

(nejedná se o na&e dílo).

Jeden 'as jsem pracoval v organizaci, která vykonávala r%zné slu"by
(medicínské) pro b(valou nomenklaturu. I kdy" u" v)ichni byli
dávno na zaslou"eném odpo'inku, stejn# do na)í organizace
p$icházeli s nafoukan(m v(razem. Jednou kolega ukazuje prstem
na jednoho pacienta a $íká: „Ten 'lov#k je zdráv.“ Nev#$il jsem
tomu, proto"e jsem ho dob$e znal. Byl to b(val( ministr, kter( ji"
n#kolik let trp#l rozvinutou formou Parkinsonovy choroby.

Po tom, co jsem ho d%kladn# prohlédl, do)el jsem k záv#ru, "e je
skute'n# naprosto zdráv. Za'al jsem se jej ptát: „Kde a jak jste se
lé'il?“

Vypráv#l mi o n#jakém „Chrámu“, ale mám-li b(t up$ímn(, tak jsem
tomu tehdy nep$ikládal "ádn( v(znam. A i kdy" jsem si v)echno d%kladn# zapsal, stejn# jsem
to po n#jaké dob# zase úsp#)n# zapomn#l.

Dal)í rok jsme p$i preventivních prohlídkách zjistili, "e se k n#mu p$ipojili je)t# 'ty$i vá"ení
sta$íci. N#kolik let trp#li nevylé'itelnou chorobou a dnes byli naprosto v pohod#. Ukázalo se,
"e je ministr – d%chodce poslal na lé'ení tamté", kde se sám vylé'il.

Te* jsem m#l skute'n# v hlav# brouka. To v)e se mi n#jak nehodilo do m(ch norem pohledu
na sv#t, které jsem si b#hem n#kolikaleté praxe vytvo$il.

Tentokrát jsem se na v)echno podrobn# vyptal a v)e si d%kladn# zapsal. Jak se ukázalo, v
horách je Chrám p$ívr"enc% ohn#, kam ka"d(ch 'ty$icet dní p$ijímají skupiny lidí tou"ících po
uzdravení, hlavn# v lét#, proto"e v zim# se tam nedá dostat. Rozhodl jsem se tam vydat a na
vlastní o'i se podívat, jak probíhá zázrak uzdravení. Rozhodli jsme se tam vydat s m(mi
p$áteli: re"isérem a televizním operátorem. Pracovali v celorepublikové televizi a d#lali po$ad
„Sv#t kolem nás“.

Ve stanoven( den jsme se v noci dostavili na místo srazu. Na)e auto odjelo. Slíbili nám, "e
obstarají transport k dal)ímu p$esunu. Najednou se dozvídáme, "e tím transportem mysleli
osly. K Chrámu vede horská cesta dlouhá 26 km a musí se po ní jít bu* p#)ky, nebo je na oslu.
Jeliko" jsme ale p$ijeli nejpozd#ji ze v)ech, zbyli na nás t$i jen dva osli. Zahájil jsem agita'ní
útok a povídám: „Chodili jste n#kdy po horách p#)ky, poj*te si to zkusit.“

Dorazili jsme n#kdy o p%lnoci. Rozmístili nás. Dal)í den nás vzbudili v jedenáct hodin: Prosíme
vás, abyste v na)em chrámu neh$e)ili, kdo nesplní na)i prosbu, bude nám pomáhat s
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hospodá$stvím – nosit vodu. Jak se ukázalo, v tomto chrám# se pova"ovalo za h$ích chodit
zamra'en. Proto jsem si hned v)iml mnich%. Na rtech mají neustále takov( lehk( úsm#v a
rovnou – nejrovn#j)í postavu jako cyp$i), mám-li b(t p$esn(, jako kdyby spolkli klacek.

Tak!e se musíme stále usmívat

V)e jsme vyslechli, chvíli se usmívali, ale za dv# minuty zvít#zil star( zvyk z m#sta chodit s
kysel(m a v#'n# nespokojen(m obli'ejem.

A v%bec, 'ekal jsem, "e spat$ím pozlacené kupole, tady jsou jen malé roztomilé dome'ky a to
je v)e. Je fakt, "e u nich stále ho$í ohe+. Klaní se p$ed Sluncem a ohn#m. Chrámu se ale
rozhodn# nepodobají. V)e se stalo tak, "e mni)i na)li místo, kde zpod zem# vyv#rá p$írodní
plyn a tady na vrchu skály se rozhodli zalo"it sv%j Chrám.

Ptal jsem se jich: Kdy za'nete p$ijímat nemocné a ur'ovat diagnózu? Kdy je za'nete lé'it? A co
nezji)&uji. Ukázalo se, "e tady v%bec nikoho nep$ijímají a nelé'í. To byla pro m# první rána.

Dal)í problém byl ná) transport. Osly si vzali jejich majitelé. S takov(m nákladem jako máme
my, se moc daleko nedostanete. A dostali nás! Nejen to, "e jsme se ocitli v chrámu, kde nikdo
nikoho nikdy nelé'il a ani se k tomu nechystá, ale my odsud nem%"eme ani odjet! A je)t# ke
v)emu musíme chodit s p$iblbl(músm#vem na rtech, kdy" v)echno uvnit$ zlostí jen v$e!

Pak za'alo p$edstavení. Najednou )lo asi patnáct lidí ze t$iceti pro vodu. Taky se na
m#dostalo, proto"e. No sami dob$e víte pro'!

Nezb(valo ne" jít pomáhat s „hospodá$stvím“. Po malé cesti'ce )est set metrového skalního
srázu a pak po serpentinách 4 km tam a 4 km zpátky. To jsme )li v'era v noci touté" cestou?!
Málem jsem potratil, kdy" jsem to vid#l!

Musel jsem donést )estnáct litr% vody a dal)ích p#t kilo vá"il d"bán. Dohromady jsme museli
po té cest# do kopce dotáhnout 21 kg. Poprvé jsem se vydal na cestu a vrátil se mezi 'tvrtou a
pátou hodinou velmi unaven(, ale pro ka"d( p$ípad s úsm#vem na tvá$i. Najednou ke mn#
p$istoupil jeden z mnich% a povídá:

Dojd#te, prosím, pro vodu je)t# jednou. Pro'?! Já u" pro ni byl!!! A nehled# na to, "e jsem mu",
za'ínám z té hr%zy poci&ovat p$edporodní stahy! U" kdy" jste se vracel, nesl jste si s sebou
h$ích. Ne, já se usmíval, za'al jsem se ze zoufalosti hádat.

P$edstavte si, "e jste práv# u)li osm kilometr% a v'era 26 bez snídan#, ob#da i ve'e$e. Nohy
máte bolavé, oteklé, pulzující únavou a oni vám $íkají: „Je)t# jednou.“

B"!te a my vám n"co uká!eme

V jednou z oken jsem uvid#l pozorovatele s dalekohledem a pochopil jsem "e dal)í zapírání
nemá "ádn( smysl. Ka"dého, kdo se vracel s nákladem, m#l jako na dlani. Nezb(valo ne" jít
zpátky.

Tak proto se pacienti s tajemn(m úsm#vem vyh(bali odpov#di na mou otázku, jak a 'ím
jelé'ili a odpovídali: „Víte, to se t#"ko vysv#tluje.“

P$ed vraty jsem se p$istihl, "e se usmívám, a' je u" tma. Hladov( a zmo"en( jsem se sotva
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dohrabal do své cely, jen co jsem si s úlevou vydechnul a zbavil se idiotského úsm#vu a
najednou jsem za zády ucítil n#'í pohled. Málem se mi zastavilo srdce. Znovu se mi roztáhla
ústa a" k sam(m u)ím, prudce jsem se oto'il a uvid#l tam. Koho myslíte? Sebe! Na st#n# toti"
viselo zrcadlo. Obli'ej byl ztrhan(, zaprá)en( s Mokr(mi cesti'kami potu a nep$irozen#
)irok(m úsm#vem.

A najednou na mne padla hysterie. Hlasit# jsem se $ehtal a byl jsem k nezastavení. Dostal
jsem k$e' do tvá$í, b$icho m# bolelo, ale p$esto jsem se nemohl uklidnit. ,ehtal jsem se
absurdit# situace, kterou jsem si sám vytvo$il.

Ka"d(m dnem ub(valo lidí táhnoucích se s vodou. Za t(den u" nebyl nikdo. Pak nás svolali a
povídají:

D#kujeme za to, "e do v)eho chrámu p$iná)íte sv#tlo. Jestli budete chtít vodu, m%"ete si ji
támhle vzít. Otev$eli dví$ka na území chrámu a ukázali sm#rem ke kamennému dome'ku. Jak
se ukázalo, uvnit$ byl p$írodní pramen. Ten dome'ek postavili, aby pramen v zim# nezamrzal.
D"bán s vodou je jen speciáln# vymy)len( zp%sob sd#lení prosté skute'nosti mozkem p$es
nohy.

Ukázalo se, !e ka!d%, kdo p#i&el do tohoto chrámu, si o sob" myslel, !e je chytr%, ka!d%
m"l své ambice. Aby z nás dostali v&echno p#ejaté, vmysleli si takov%to zp$sob slou!ící

k lé'ení namy&lenosti. Také jsem tam p#i&el se sv%m statutem, se't"l%, nacpan%
v"domostmi a pár schopnostmi, které nikdo nemá. Oni jsou blbci a já jsem tak chytr%.
Za pouh% t%den se jim také ze mne poda#ilo dostat ve&kerou blbost. Za pouh% t%den se

jim poda#ilo ud"lat ze mne normálního 'lov"ka!

Tam jsem se setkal sám se sebou. Za'ali m# znovu zajímat kyti'ky, brou'ci a mravenci. Plazil
jsem se po 'ty$ech a pozoroval jsem, jak cupitají. Zdálo se mi, "e se sám cítím jako dít#. Pak
jsem zjistil, "e toté" se d#je i s ostatními. V)ichni zapomn#li na své hodnosti a nejzajímav#j)í
je, "e m#stská mimika, terá pro nás byla tak obvyklá, byla nyní pova"ována za n#co divného,
nebo& jsme se v)ichni usmívali.

Pak jsem si za'al v)ímat toho, co $íkají lidé: „Je mi lépe.“ „Pustilo m# to.“ Spojoval jsem si to
po'asím, p$írodou, p$eci jen jsme byli na horách! Teprve potom jsem zjistil, "e hlavní tajemství
se vá"e k dr"ení t#la a k mimice.

Za 'ty#icet dní jsme opustili Chrám. Kdy! jsem p#ijel do m"sta, uvid"l jsem tam tlupu

bezcitn%ch, lhostejn%ch, naprosto indiferentních lidí, kte#í v"'n" n"kam sp"chá, ani!
by v"d"li kam a pro'. Bylo velmi t"!ké si znovu zvyknout na m"stsk% !ivotní styl.

Jednou prov!dy se ve mn" n"co zm"nilo. Najednou jsem si p#ipadal jako v absurdním

divadle, !ivot ve m"st" mi p#ipadal prázdn% a k ni'emu. Bylo nemo!né se dívat na Ty

obli'eje. Ale v!dy( je&t" nedávno jsem byl úpln" stejn% jako oni. Potom, kdy! jsem se

vrátil do práce, pot#eboval jsem zjisti, zda podstat uzdravení je skute'n" v úsm"vu a

dr!ení t"la.

V t#locvi'n# polikliniky jsme po$ádali cvi'ení. Pozvali jsme pacienty – dobrovolníky, vysv#tlili
jim jejich úkol a za'ali s tréninky. Cvi'ili jsme dv# a" t$i hodiny denn#. Jednodu)e jsme chodili
po t#locvi'n# s úsm#vem zachovávali si správné dr"ení t#la. A víte vy v%bec, jak je t#"ké
neustále udr"ovat úsm#v?! Nev#$íte?! Pokuste se jít po ulici s úsm#vem a myslet na správné
dr"ení t#la, hned na sob# pocítíte siln( tlak okolního sv#t#! T#"ké to budete mít hlavn# v
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za'átcích!

Za n#jak( 'as po zahájení cvi'ení se za'aly objevovat zajímavé problémy. Jeden ná) entuziasta
povídá: „Ztratil jsem br(le, které jsem si dovezl z Francie. Nosil jsem je tolik let a te* jsem je
n#kde nechal. Pro' jsem je ztratil? Proto"e jsem je postupn# p$estával pot$ebovat.“ Dal)ímu
za'ala správn# pracovat st$eva. T$etí, jeho" problémy se sluchem se táhly u" od d#tství, za'al
dob$e sly)et. U v)ech bylo zaznamenáno zlep)ení.

Díky získanému v%sledku mi za'alo „hara&it“. Nemohl jsem pochopit, pro' jsou lidé

nemocní po dlouhá léta a najednou díky n"jakému idiotskému dr!ení t"la a úsm"vu se

uzdravují. Pak jsme se za'ali v laboratorních podmínkách u'it o tom, co se d"je v

lidském organismu. Takov%m zp$sobem se jednou do&lo k podstatn%m zji&t"ním ve

v"d".

Co"e se stalo s re"isérem a operátorem? Operátor zhubnul (z p%vodních 130 kg) a jeho váha
se do dne)ního dne dr"í na 85 kilogramech. Vylé'il se ze v)ech sv(ch nemocí. Nejv#t)í úsp#ch
z nás t$í zaznamenal re"isér. P$ed n#kolika lety se se "enou rozvedli, proto"e si ka"d( den
dával do nosu. Nechal pití a znovu se o"enil se svou b(valou.

Mirzakarim Norbekov v knize JAK SE ZBAVIT BR)LÍ.

Zku!enosti hlupáka aneb klí" k proz#ení. Autor je vedle v#deck$ch hodností také v$born$m
znalcem sofistické medicíny. Kniha je nejen návodem jak zlep&it zrak, ale také radí, jak

probudit v nitru !lov#ka skryté schopnosti tak, aby se stal Osobností. Knihu bro'ovanou, v

rozsahu 261 stran a cen# 198 K! si m('ete objednat na adrese nakladatelství LOTT, srov.o.

Petr$ílkova 2488, 158 00 Praha 5. fax: 251 623 202, email: lott@agni.cz. Platbu je mo'né

poslat p"edem slo'enkou (na !. ú!tu 27-3433860237/0100), nebo Vám kniha bude zaslána

dobírkou. Dal&í p"ípadné dotazy, té' na !tená"ku Olgu ze Slovenska, zodpoví Irina

Rachimbaeva – tel. 602 958 123.
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